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ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY l UDZIELAM POZWOLENIA NA BUDOWE
dla

Gminy Nadarzyn
obdmujące:

z zachowaniemnastępującychwarunków, zgodnie z art 36 ust
zdnia71ipca1994r.--Prawobudowlane:' ' ,
' " '' "' ] pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy
. Szczególnewarunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót buddy,lan-,ch.

a) Nale4'zastosować się do warunkówokreślonych w:" ' ' "'"'' ----'

-a--r'"'

miejscowym planie zagospodarowaniaprzestrzennego,

warunkach
usunięciakolizji nr RE-2/KM/6791/2868/201
7.
opinii technicznej nr WIS.7111.1.1 80.201 8.JD,
18, WGN.6630.215.2018.

rozbiórki:

w widocznym miejscu, tablicę in6ormacŃną oraz

nie dotyczy to budowy obiektów służących
zabezpieczyć teren budowy(rozbiórki)

(robót).

organów,

Osoby, którym zc,stało powierzone
własnoręcznie podpisem przyp acie

stanowiące podstawę ich wykonania oraz

którymi jest wymagane

budow, inwestor jest
w terenie wytyczy uprawniony geodeta , a po zakończeniu robót

ustawy

Prawo budowlane, należy stosowaćwyroby, które zostały

z zatwierdzony dokumentacją budowlaną w sposób zapcwniąjący bezpieczeństwo ludzi

g) nwestor.iwelzobowiązany bezzwłocznie powiadomić organ nadzoru budowlanego o zmianie kierownika budowy i inspektora
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Obszaroddziabwania ob faktu( owskiemórym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca ]994 r. - Prawo budowlane, obąmuje

NIENIE
W dniu 02.08.2018 r. inwestor złożył w niosek o wydanie pozwolenia

na budowę. W związku z brakami w podaniu pismem z dnia 24.08.20 18 r.
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na budowę.
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Adnotacja dot. opłaty skarbowej

o opłacie skarbową: zwolniono/ pob!:alm.

mgr
zastępcaNACZELIEqlKA
Wydziału Architektury

wg rozdzielnika znddującego się w aktach sprawy

oddziaływania na środowisko L nie dotyczy

1)

2)
3)
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o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
7 lipca 1994 r. -- Prawo budowlane)
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